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ZÁMEČNICTVÍ - Ladislav Michálek
-zámečnická činnost (výroba,montáže,renovace)
-svařování konstrukcí (schodiště,zábradlí,vrata,
brány-pojezdové,křídlové)
-frézování
-vrtání
-soustružení
ZÁVIŠICE-PASEKY 36
Tel:605 428 127
Email:lami.za@seznam.cz

Odvoz odpadních vod ze septiků, jímek,
žump a domovních čistíren s likvidací
v čistírnách odpadních vod.

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E
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Obecní úřad informuje
Očkování psů
V pondělí 18. dubna 2011 proběhne očkování psů:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.00 - 16.30 hod.
dolní konec - u transformátoru
16.45 - 17.00 hod.
Paseky - u kravína
17.15 - 17.45 hod.
Cena 90,- Kč
Očkovací průkazy s sebou!

Nabídka občanům
V případě zájmu o drcení větví ze zahrad se můžete nahlásit na obecním úřadě,
tel. 556 856 000. Drcení provedou pracovníci obce přímo na pozemku zájemce.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu
Vývoz BRO bude v tomto roce zahájen v týdnu od 18. dubna 2011

Patrik Fojtík, Veřovice 132, Tel.733 400 200
Sběr šrotu

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 4/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 3. 2011, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz*
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla
21.4.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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TJ Závišice pořádá
ve středu 6. dubna 2011
sběr šrotu.
Sběrné vozidlo bude postupně objíždět obec od 16.00 hodin.
Žádáme občany, aby chystali kovový odpad až v den sběru.
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Jaro se blíží
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním
odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu
na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách
v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování
trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je
možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně.
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo
ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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ADAM KAHÁNEK DVOJNÁSOBNÝ MISTR KRAJE!
Čtyři medaile dovezl v sobotu 19. 3. 2011 z Ostravy z mistrovství Moravskoslezského kraje trojlístek závišických judistů. Zcela suverénně si počínal ve váze do 66 kg
Adam Kahánek. Všechny soupeře porazil na ippon jak v juniorech, tak i v mužské kategorii a po zásluze se ozdobil dvojnásobným titulem.
Zahanbit se nenechali ani dva
další závišičtí judisté. Ondřej
Číp se v juniorské kategorii
do 90 kg prosadil až na 3. místo
a v mužích mu stupně vítězů
unikly jen o vlásek a skončil
čtvrtý. Ondra Kahánek se
v mužích ve váze do 66 kg propracoval až na bronzovou příčku stupňů vítězů.
Nejmladším judistům se první březnovou sobotu na mezinárodním mistrovství Euroregionu
Beskydy ve Frýdku Místku rovOstravští medailisti, zleva
něž dobře vedlo. Mladší žák
Ondra Číp, Adam Kahánek a Ondra Kahánek
Radek Rýpar se skvělým výkonem ve váze do 30 kg probojoval pavoukem až do finále. Tady se střetl s výborným
Ondřejem Labským z Baníku Ostrava, se kterým má vyrovnanou bilanci. Tentokrát
strhl vítězství na svou stranu Labský a Radek Rýpar bral stříbrnou medaili. Bojovným
výkonem se blýsknul ve váze do 42 kg benjamínek Jakub Gajdušek, když se v silné
konkurenci dokázal prosadit až na stupně vítězů, kde obsadil bronzovou příčku.
Další závišičtí judisté Radim Hanzelka, Filip Hanzelka, Lukáš Vaculík a Jan Scotto se
na tomto kvalitně obsazeném mezinárodním turnaji na přední příčky neprosadili.

Placená inzerce

Firma Patrik Beseda
nabízí elektroinstalace rod. domů, bytů, hromosvody,
instalace domácích telefonů, zvonků, satelity a tv antény
mobil: 733 700 938
e-mail: patrik.beseda@seznam.cz
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 8. dubna 2011.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.
ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např.pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(např. televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest a
jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Obr. 10: Vkladní knížka z r. 1931

Sběr nebezpečného odpadu
V červnu 1940 bylo nacisty rozpuštěno představenstvo spolku i dozorčí rada a r.1941
byl spolek zrušen. Členské podíly a hlavní knihy byly předány do Příbora do německé
Raiffeisensparkasse. V obci zůstala jen platebna k vybírání a vyplácení vkladů a zápůjček. Tento stav trval až do r. 1945, kdy byla činnost Spořitelního spolku obnovena.
Koncem října byla prováděna výměna měny za novou čsl.měnu (Kčs). Starou měnu
(marky, protektorátní či maďarské peníze atd.) musel každý občan odevzdat k uložení
na tzv. vázaný vklad a podle výše vkladu obdržel nové čsl.peníze, nejvýše však 500 Kč
na osobu. Vázané byly i všechny dosavadní uložené peníze na všech spořitelních
knížkách. „Vázané vklady“ nemohly být vybírány bez povolení úřadů. Tato akce se
týkala všech spořitelen v celé republice. Povolení k čerpání těchto „ vázaných vkladů“
bylo dáváno jen pro nutné sociální účely.
Příliv vkladů začal opět v r.1946. V r.1949 činil stav vkladů 900.000 Kč. Ke zrušení
spořitelní platebny v Závišicích došlo 1.října 1949, kdy byla veškerá agenda převedena
do jednotné Spořitelny a záložny v Příboře. Tím skončila působnost Spořitelního
a záloženského spolku v Závišicích. Vázané vklady byly bez náhrady celostátně zrušeny při měnové reformě 1953. Pokladnickou a veškerou administrativní práci svědomitě vedl v letech 1938-1949 p. Emil Lošák č. 84.
(pokračování příště)
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Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 8. dubna 2011.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
akumulátory, baterie
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet,azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE
televizory, chladničky,
zářivky, výbojky
(odevzdejte do E-domku)
pneumatiky
(odevzdejte prodejci)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2011,
případně občanský průkaz.
3
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E-domek

Stejně starobylá stavba byla
tzv. „starý mlýn“. Mlýn kdysi patřil
ke statku na sousedním kopci a vedla
k němu strouha (náhon) až od místa,
kde se vlévá „Rybský potok“ do Sedlničky. Měl čp. 72, po jeho zbourání má toto číslo nový domek.

Sběr velkých elektrozařízení
Od 4. dubna 2011 bude zahájen sběr vysloužilých elektrozařízení.
Můžete je odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,
který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice.
Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin

Popisná čísla zbouraných domků
byla přidělována novostavbám, takže
kdo by dnes chtěl podle těchto čísel usuzovat na to, jak obec vypadala např. polovině
min.století, byl by mnohdy dezorientován.
Obr. 8: Starý mlýn

Obr. 9: Pohled na Závišice od východu. V pozadí Libhošťská hůrka.
E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky,
kuchyň. sporáky,…)
elektronické nářadí a nástroje
televizory, počítačové monitory
výpočetní technika (počítače, tiskárny)
spotřební elektronika (rádia, rádiomagnetofony,...)
hračky, vybavení pro volný čas a sport

4

4. Spořitelna v Závišicích (?)
Dnes už málokdo v obci ví něco o tom, že v dubnu roku 1903 byl v Závišicích založen Spořitelní a záloženský spolek. Zakladatelem byl tehdejší starosta Josef Macháček
a ustavující schůze se zúčastnilo 23 členů. V čele tohoto spolku byl až do roku 1923
mlynář Vilém Hanke. Po překonání počátečních těžkostí se činnost úspěšně rozvíjela.
Koncem r.1923 už bylo v záložně uloženo přes 300.000 Kč. Zásluhou Spořitelního
spolku byla r.1927 postavena mostní váha pro vážení povozů. Nacházela se v místě
dnešního parkoviště naproti kostela v býv. hasič.zbrojnici. Koncem roku 1938 (už
v době okupace) měl Spolek 161 členů, stav vkladů činil 147.454 RM (=říšská marka=8.30 Kč), stav půjček byl 105.654 RM. Před rokem 1938 činil přírůstek vkladů
ročně asi 200.000 Kč.
17
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska II. ročník
(pokračování z minulého zpravodaje)

2. Co dnes už v obci neuvidíme

Do E-domku můžete dále odevzdávat:
- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí

V průběhu desetiletí minulého století měnila svou tvář i naše obec. Objevovaly se
nové stavby na dosud prázdných místech, čímž přibývalo popisných čísel (výstavba
pokračuje i v tomto století) a některé stavby byly zbourány, aby uvolnily místo novým,
příp. odstraněny z jiných důvodů.
Např. na místě domku čp.115 (kdysi Josef Michálek, obuvník) dnes stojí Dům služeb
se stejným popisným číslem. Některé zbourané stavby se však zapsaly do historie obce.
V místech dnešního parkoviště před kostelem stávala původní hasičská zbrojnice vybudovaná kdysi na místě dřevěné obecní zvonice s malým zvonem (zvon v r.1935 přemístěn do nového kostela „umíráček“). Po otevření nové zbrojnice v roce 1924 byla stavba
využita jako skladiště a v roce 1927 použita
též pro vybudování mostní váhy pro vážení
povozů. Ještě v 50. letech minulého století
byla váha používána zemědělským družstvem.
Byla už značně zchátralá a po zrušení váhy
byla pak zbourána.

- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami

Do E-domku

nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky

E-box
Sběr malých elektrozařízení
Vysloužilá malá elektrozařízení můžete vhodit
do nádoby k tomu určené, tzv. E-boxu, který je umístěn

Obr. 6: Stará hasičská zbrojnice

Jiná starobylá stavba byla budova
bývalého závišického fojtství čp, 1,
známá ještě počátkem 50. let minulého století jako „Friedlova hospoda“.
Fojtství tam bylo od r.1382 až do
r.1848 (úřad fojta byl zrušen zrušením
roboty, neboť fojt byl jakýsi vrchnostenský úředník a zrušením roboty Obr. 7: Staré fojtství
přestala panovat vrchnost, např.
hukvaldská). V r.1777 je uváděn jako fojt Jan Raška a po něm další členové Raškovy
rodiny. Koncem 19. století budovu prodali. Zbourána byla ve druhé polovině
min.století.
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na schodišti
v budově Obecního úřadu Závišice

patří:

Do E-boxu
- drobná elektrozařízení - nefunkční kalkulačky, telefony,
MP3 přehrávače, discmany, kamery, fotoaparáty, DVD
přehrávače, drobné počítačové vybavení, elektrické
hračky,…

nepatří:

Do E-boxu
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)
- akumulátory (odevzdejte při sběru nebezpečného odpadu)
- baterie (možno odevzdat v prodejně Jednota)

5
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Skautský oddíl Minehawa

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás pozvat na akci DEN ZEMĚ, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 4. 2011.
Sraz všech, komu není lhostejný vzhled naší obce a jeho okolí, je v 16.00 hodin
před Obecním úřadem v Závišicích. Akce se uskuteční ve spolupráci skautů a komise
životního prostředí. Po úklidu bude malé očerstvení na zahradě U Kremlu.
Je tu opět jaro, které přímo vybízí k úklidu našich domovů a zahrádek. Připomínám
tedy svoz nebezpečného a nadměrného odpadu, který se uskuteční dne 8. 4. 2011.
V 16. týdnu budou také po obci rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad.
Za komisi životního prostředí: Petr Heralt

6

Základní škola
V měsíci březnu se děti ZŠ a MŠ seznámily s africkou kulturou. Podívaly se
na krátký film o Jihoafrické republice a v tělocvičně si společně s dvěma tamními
obyvateli zazpívaly, zatančily a zahrály na africké bubny.

Protože začalo jaro a děti po zimě vytáhly svá kola, byla jim znovu připomenuta
základní pravidla bezpečného provozu. O tom je proškolila paní Valová z dopravního
hřiště v Kopřivnici.
Připravujeme
Velikonoční tvoření pro děti ZŠ a MŠ,
které se bude konat
ve čtvrtek 14. dubna.
Pro žáky ZŠ bude začátek ve 13:00 hodin,
děti z MŠ začnou v 15:00 hodin.
Zveme i rodiče.
15

Zpravodaj/duben 2011

Zpravodaj /duben 2011

Školní okénko
Mateřská škola
V sobotu 12. března 2011 se vydali rodiče a děti na „Welnes špacír“
(název berte s nadhledem). Záměrem akce bylo nakrmit zvěř, ukázat
dětem, že i v našem nejbližším okolí je krásně, ale taky pobýt pospolu
a říct si pár dobrých slov. Po procházce jsme se všichni sešli v mateřské
školce, kde na nás čekal čaj s věnečky, které pro nás upekla školnice
Jana Kuběnová. Nakonec byla společná večeře, ke které byl domácí guláš, který uvařil
Pepík Kuběna.
Myslím, že to bylo velice pěkné odpoledne a jsem ráda, že jsou v Závišicích lidé,
kterým není jedno, co se děje kolem nich.
Mé díky patří Janě a Pepíkovi Kuběnovým, ale také všem ostatním, kteří přišli, neboť
bez nich by akce neměla smysl.
S příchodem jara si děti s pomocí paní učitelek vyrobily „Morénu“ a společně ji
spálily a vhodily do Sedlničky a tím se definitivně rozloučily se zimou.
Na konci března jsme přivítali v MŠ a ZŠ černochy z Konga, kteří nám připravili
zajímavý, poučný a zábavný vzdělávací program o životě v Africe. Výtěžek putuje
na pomoc africkým dětem.
za MŠ K. Kalábová
POZOR!!!!
Zápis do mateřské školy
se bude konat konat
v úterý 19. dubna v mateřské škole:
od 10.00 do 11.00 hodin
a od 14.30 do 16.30 hodin.
Rodiče si přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte
a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.

Velikonoční zábava

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

předložení potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte
děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti, které mají
odloženou povinnou školní docházku
děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v Závišicích
věk dítěte - od nejstaršího (k 1. září dovršeno 3 let)
děti zaměstnaných matek (matky nepobírají mateřskou ani na jiné dítě)
děti, které zahájí pravidelnou celodenní docházku od 1. září 2011
samoobslužnost

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
Hraje DJ RETARDA
Vstupné 50,- Kč
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Blahopřání jubilantům
Jiří Bajer
Vladimír Socha
Jaroslava Lojdová
Marie Šimíčková

Kristina Pustaiová
Anna Kubínová
Hana Lichnovská
Milada Rašková

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Janu Křístkovi přejeme všechno nejlepší k jubileu
a hodně nalétaných „100“ pro opětovné získání poháru.
Manželka s rodinou a spokojení pasažéři

Klub důchodců
Schůzka Klubu důchodců
se bude konat
ve středu 13. dubna 2011 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.
Na 29. dubna 2011 připravujeme
zájezd do automobilky Hyundai a Pivovaru Nošovice.
Cena zájezdu: člen klubu 100,- Kč
nečlen
150,- Kč
Zájemci se mohou přihlásit u p. Radomila Michálka

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
v úterý
19. 4. 2011
17. 5. 2011
dopoledne.
8

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
78/2011 vyřazení movitých věcí z evidence majetku obce - dle seznamu (viz příloha)
9-0-0
bere na vědomí
79/2011 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Závišice za r. 2010 s přebytkem ve výši 941,92 Kč a souhlasí
s převedením této částky do rezervního fondu školy
9-0-0
nařizuje
80/2011 odvod finančních prostředků ve výši 21.882,50 Kč z rozpočtu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Závišice do rozpočtu obce
z důvodu použití finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem,
dle § 28 odst. 7a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
7-0-2
schvaluje
81/2011 záměr rekonstrukce věže hasičské zbrojnice

9-0-0

bere na vědomí
82/2011 schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2011 a zápis
z jednání revizní komise v předneseném znění (viz přílohy)
9-0-0
schvaluje:
83/2011 navýšení členského příspěvku DSO Sdružení povodí Sedlnice
na 3,- Kč/obyvatel/rok

9-0-0

84/2011 uzavření smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s. a obcí Závišice
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a pověřuje starostu obce
podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
9-0-0
85/2011 záměr vydat knihu „Paprsky světla do dávných časů vesničky
Závěšice - Závišice“ v nákladu 200 výtisků v knižní vazbě

9-0-0

86/2011 přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši
4.704,- Kč
9-0-0
.…………………
Ladislav Lípový
místostarosta obce

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 21. 3. 2011
(číslo usnesení)

Pozvánka

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
69/2011 program 4. zasedání ZO

Honební společnost Závišice - Štramberk
zve své členy - majitele honebních pozemků v k.ú. Závišice na
9-0-0

volí:
70/2011 návrhovou komisi 4. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová, Mgr. Aleš
Jarolím
7-0-2
71/2011 ověřovatele zápisu ze 4. zasedání ZO: Pavla Hyklová, Mgr. Hana Sopuchová
8-0-1
bere na vědomí
72/2011 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty a zastupitelů o činnosti obce
9-0-0
schvaluje:
73/2011 rozpočet obce Závišice na rok 2011 v předneseném znění (viz příloha) 9-0-0
74/2011 bezplatné převedení pozemků z majetku obce Závišice do majetku Moravskoslezského kraje a uzavření darovací smlouvy, která se týká darování pozemků
parc. č. 792/7 a 543/34, které jsou zastavěny komunikacemi II/482 a III/4821
a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
9-0-0
75/2011 záměr odkoupit pozemky parc. č. 543/28 a 251 (část) z majetku Jednoty s.d.
do majetku obce Závišice
9-0-0
76/2011 bezplatné převedení pozemků z majetku Moravskoslezského kraje do majetku
obce Závišice a uzavření:
a) darovací smlouvy, která se týká darování pozemku parc. č. 1274/1, který je
zastavěn chodníkem v části „Dráhy - Pod Pískovnou“
b) budoucí smlouvy darovací, která se týká darování pozemků parc. č. 545/1,
540/8 a 543/3, které budou zastavěny chodníky podél komunikací II/482
a III/4822
a pověřuje starostu obce podepsáním těchto smluv v předloženém znění
(viz příloha)
9-0-0

Posezení při guláši,
které se bude konat
v pátek 8. dubna 2011 od 18.00 hodin
v přísálí Pohostinství U Kremlu.
Ing. František Bajer honební starosta

Žehnání polím a zahrádkám
Člověk vnímá přírodu a všechny její dary v pohledu na Boha stvořitele a dárce. Zakouší vděčnost i odpovědnost, aby správně zacházel s těmito dary a spolupracoval
s Bohem na jejich rozvíjení. V době přicházejícího jara, kdy příroda a celé dílo stvoření
se začíná probouzet, si chceme vyprosit dar Božího požehnání, aby naše úsilí obdělávat
půdu a sklízet její plody bylo k Boží oslavě a nám k užitku. Dnes, kdy je příroda ohrožena lidským přístupem, ignorujícím řád Stvořitele jsou tato žehnání potřebná.
V neděli 1. května 2011 budeme společně prosit, aby Bůh, zdroj všeho dobra, dal
zdar práci našich rukou a my se mohli radovat z jeho darů. Od 14 hodin budeme projíždět naší vesnici a přinášet vám požehnání. Srdečně vás zveme k účasti u vašich
obydlí. Trasa: od kostela k hasičské zbrojnici, pak zpět na Hývnarův statek, záhumenní
cestou přes Holotu k Žerdíkům, poté zpět až k Vojkůvkům, pak po hlavní cestě okolo
hospody přes padol na Paseky, poté kolem rybníka návrat ke kostelu.
Pro zájemce budou připraveny křížky pro přenesení požehnání na zahrádku, pole atd.

Zastupitelstvo obce po projednání
77/2011 1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny územního plánu, podaný panem Alešem
Nutz-Fiedlerem (viz příloha)
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování
a památkové péče MÚ Kopřivnice, k předloženému návrhu (viz příloha)
2. neschvaluje pořízení změny Územního plánu Závišic
3. pověřuje starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva
bezodkladně navrhovatele a pořizovatele
9-0-0
12
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